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*** ''Hep birlikte bu ülkeyi şekillendirelim'' 

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyaleti Türk Toplumu kuruluşunun 15. yıldönümünü kutladı  

   

   

''Hep birlikte bu ülkeyi şekillendirelim'' 

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyaleti Türk Toplumu (TGS-H) kuruluşunun 
15. yıldönümünü kutladı  

Kiel kentinde Eyalet Meclisi'nde düzenlenen kutlamaya Schleswig-Holstein Eyaleti Meclis Başkanı Torsten 
Geerts, eyaletin Adalet, Eşitlik ve Uyum Bakanı Emil Schmalfuss, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolos 
Yardımcısı Canan Ünal, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyaleti Meclisi Üyesi Serpil 
Midyatlı, TGS-H Başkanı Cebel Küçükkaraca, TGS-H'nın kurucularından Ahmet Akkaya, Almanya Türk 
Toplumu (TGD) İkinci Başkanı Hüseyin Yılmaz, Hamburg ve Çevresi TGH Onursal Başkanı Nihat Ercan 
ve Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği (HADD) Onursal Başkanı Gökten Küçük'ün yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı.  

Geerts, yaptığı konuşmada, TGS-H'yi başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, TGS-H'yi muhatap ve 
özellikle göçmenlerin Alman toplumuna uyumunda köprü vazifesi üstlenen önemli bir kuruluş olarak 
gördüklerini söyledi.  



 

Almanya'da topluma uyum sağlamış çok sayıda göçmenin bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Geerts, uyum konusundaki sorunların da açık şekilde, birlikte tartışılması gerektiğini belirtti.  

Küçükkaraca da Türk toplumu olarak farklılıkları en aza indirgemek ve ortak yönleri ön plana çıkarmak için 
çaba sarf ettiklerini kaydederek, göçmenlerin Almanya'nın bir parçası olarak, eşit haklara sahip 
olabilmeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.  

Uyumun, göçmenlerin kültürel kimliklerinden uzaklaşması ve asimilasyon anlamına gelmediğini 
vurgulayan Küçükkaraca, Türk toplumu olarak uyum kavramı yerine toplumun her alanına eşit şekilde 
katılım imkanını öngören ''katılım'' (partizipation) kavramını tercih ettiklerini söyledi.  

Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve demografik gelişimin göz önüne alındığında göçmenlerin 
Almanya'nın geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynayacağını ifade eden Küçükkaraca, Türk toplumu 
olarak, göçmenlerin başarılı uyum sağlamaları için özellikle göçmen gençlere ve kadınlara yönelik eğitim 
çalışmaları yaptıklarını anlattı.  

Küçükkaraca, son yıllarda Türk kökenlilere yönelik ırkçı saldırıları da kınadığını, bu saldırıların Türk 
toplumunu derinden etkilediğini belirtti.  

 

Irkçılık ve ayrımcılığın tüm şekillerine karşı olduklarını ifade eden Küçükkaraca, ''Yerel seçimlerde 
göçmenlere seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medyada klişelerin ortadan kaldırılması ve ırkçılığa 



karşı mücadele konularında el ele vermeliyiz'' dedi.  

Küçükkaraca, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un "İslam Almanya'nın bir parçasıdır'' açıklamasını 
da olumlu karşıladığını kaydetti.  

Hamburg Başkonsolos Yardımcısı Ünal da TGS-H'nın Türk toplumuna faydalı olan sivil toplum 
kuruluşlarından biri olduğuna işaret ederek, ''Türk toplumu, 50 yıldır Alman toplumu ile birlikte yan yana 
yaşama konusunda elinden gelen gayreti göstermektedir. Uyum, geleceğin en önemli konularından biri 
olacak. Uyum, toplumun her alanına katkıda bulunmak demektir. Her iki toplumun da birbirini anlaması, 
kabul etmesi ve açık olması gerekir. Biz de bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız'' dedi.  

 

''HEP BİRLİKTE BU ÜLKEYİ ŞEKİLLENDİRELİM''  

Bakan Schmalfuss da göçmenlerin Almanya'nın parçası olduğunu ifade ederek, ''Almanya göçmenlerin 
anavatanı. Gelin hep birlikte göçmenlerle bu ülkeyi şekillendirelim'' diye konuştu.  

TGS-H'nın göçmenlerin uyumu konusunda önemli sorumluluklar üstlenmesinden dolayı teşekkür eden 
Schmalfuss, göçmen kuruluşların uyum konusunda kilit rol oynadıklarını, bu nedenle birlikte çalışmayı 
sürdürmek istediklerini kaydetti.  

 

Schmalfuss ayrıca, Alman milli takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in uyumun en güzel örneği 



olduğunu belirterek, göçmenlerin sadece sporda değil, her alanda önemli başarılar sağladıklarına işaret 
etti.  

TGD İkinci Başkanı Yılmaz da TGS-H'nın, Almanya Türk Toplumunu (TGD) taşıyan dernekler arasında ön 
sıralarda yer aldığını ifade ederek, TGS-H'nin sadece Kiel'de değil, Schleswig-Holstein eyaletinin diğer 
kentlerinde de kabul görmüş bir kuruluş olduğunu belirtti.  

Türk toplumu olarak toplumun her alanında eşit haklar ve katılım istediklerini ifade eden Yılmaz, 
''Görevimiz daha bitmedi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor'' ifadesini kullandı.  

Konuşmaların ardından, Küçükkaraca ve TGS-H'nın kurucularından Ahmet Akkaya'ya hizmetlerinden 
dolayı plaket verildi.  

 

Kutlamada Hamburg'da yaşayan sanatçılardan Nilgün Aksoy, Benjamin Stück, Malte Stück ve Turan 
Vurgun birlikte şarkı söyledi. Alman sanatçı Peter Bahnsen'in seslendirdiği Türkçe eserler de büyük ilgi 
gördü.  

 

ha-ber.com   
 

 

 

TGS-H 


